Diada d’escacs i lleure a Tornabous
Diumenge, 5 de juliol de 2015, al pavelló de Tornabous

- Torneig de Ràpides Individuals
- Torneig de promoció Sub-14
- Esmorzar popular
- Dinar de germanor
Horari de les activitats
A les 9.00h - Recepció dels participants als torneigs.
A les 9.30h – Inici del Campionat de Ràpides i del Torneig de Promoció Sub-14.
A les 10.30h – Esmorzar popular amb llonganissa a la brasa i refrescs per tots; coca i
xocolata pels jugadors del Obert de Promoció.
A les 13.15h - Entrega dels trofeus del Torneig de Ràpides i del de Promoció.
A les 14.00h - Dinar de germanor, consistent en:
-

Piscolabis
Paella de marisc
Gelat
Pa, vi i aigua

Participants: Pot participar-hi tothom, federat o no.
Preu inscripció general: 15 euros
Preu inscripció jugadors Torneig de Promoció sub-14: 10 euros
Pels jugadors que només assisteixin a les ràpides i a l’esmorzar, la inscripció general serà de
6 euros, i pels jugadors del Torneig de Promoció 4 euros.
L’abonament de les inscripcions s’ha de fer abans de l’inici del Torneig de Ràpides.

Inscripcions fins a les 20.00h del dia 30 de juny, al
o bé al

691368333 (David Farré),

dfarre@gespasa.es

o a través del WhatsApp

IMPORTANT–Durant tot el dia, els jugadors i acompanyants tindran entrada
lliure a les piscines municipals, just al davant del pavelló poliesportiu.
Organitza:
Club Escacs Tornabous

Col·laboradors:
Ajuntament de Tornabous

F.C.E. Delegació de Lleida

Bases del Torneig de Ràpides
Es jugarà per sistema suís, a 9 rondes.
El ritme de joc serà de 3 minuts més 2 segons d’increment per jugada.
Trofeus pel campió, subcampió i tercer classificat absolut.
Trofeus al 1r i 2n classificat dels següents trams d’elo català:
Tram A - Elo 1851 a 2000
Tram B - Elo 1701 a 1850
Tram C - Elo 1700 o inferior i jugadors no federats
Els trofeus no són acumulatius, és a dir, els campions absoluts no poden també
guanyar el tram d’elo.
Els desempats que s’aplicaran seran els següents:
Bucholz total, Bucholz mitjà, Bucholz -1 traient el pitjor resultat, progressiu
acumulatiu.
L’ordre dels mateixos es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.
Per reclamar la victòria per temps s’ha de tenir temps al rellotge propi, si tots dos
rellotges estan a zero, la partida serà taules, a excepció de que la posició del tauler
sigui escac mat.
A l’acabar la partida, el jugador que hagi guanyat, o bé, el jugador de negres, en cas
de taules, han de comunicar el resultat a la taula de control.
Bases del Torneig de Promoció Sub-14
Es jugarà per sistema suís, a 7 rondes.
El ritme de joc serà de 10 minuts a finish.
Trofeus pel campió, subcampió i tercer classificat absolut.
Trofeus al 1r i 2n classificat de les categories Sub-8, Sub-10 i Sub-12.
Els trofeus no són acumulatius, és a dir, els campions absoluts no poden també
guanyar el tram d’edat.
Els desempats que s’aplicaran seran els següents:
Bucholz total, Bucholz mitjà, Bucholz -1 traient el pitjor resultat, progressiu
acumulatiu.
L’ordre dels mateixos es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.
Es perdrà la partida per fer una jugada il·legal. Quan un jugador fa una jugada
il·legal, el contrincant pot reclamar el punt. Recordeu que la jugada no està
completada fins que no s’ha posat en marxa el rellotge del contrari.
Per reclamar la victòria per temps s’ha de tenir temps al rellotge propi, si tots dos
rellotges estan a zero, la partida serà taules, a excepció de que la posició del tauler
sigui escac mat.
Al acabar la partida, el jugador que hagi guanyat, o bé, el jugador de negres, en cas
de taules, han de comunicar el resultat a la taula de control.

El jugador que es presenti a l’hora d’inici sense estar inscrit,
començarà la ronda 2.

